
AUTÓGRAFO DE LEI N. 94, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017 
 

 

Autoriza o Poder Executivo a ceder o uso a título não 

oneroso de imóvel urbano e imóvel rural de propriedade 

deste Município à Fundação de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, “Fundação Rio 

Verde”, e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara Municipal do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de 

Mato Grosso. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso para a Fundação de 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, “Fundação Rio Verde”, inscrita no CNPJ 

n. 24.978.041/0001-15, com sede na Rodovia da Mudança Km 08, S/N, Zona Rural, Lucas do 

Rio Verde-MT, com a finalidade de implantação de um campo de pesquisa e desenvolvimento 

experimental em ciências físicas e naturais da Fundação Rio Verde que atenderá toda a 

demanda do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, conforme Termo de 

Cessão de Uso de Imóvel, anexo I a título não oneroso e por tempo indeterminado dos 

seguintes imóveis: 

I- parte do imóvel rural denominado Lote 58-A, Setor 01, Gleba Lucas do Rio 

Verde-MT, com área total de 97,2925ha (noventa e sete hectares, vinte e nove ares e vinte e 

cinco centiares) conforme mapa anexo I. 

II- imóvel urbano denominado Lote 01, Quadra 26A, Setor 40, com área total de 

880.045,51² (oitocentos e oitenta mil e quarenta e cinco metros quadrados e cinco mil e cem 

centímetros quadrados) conforme mapa anexo II. 

 

Art. 2º A presente cessão observará as seguintes condições resolutórias: 

I - implantação de um campo de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências 

físicas e naturais da Fundação Rio Verde que atenderá toda a demanda do Município de Lucas 

do Rio Verde, Estado de Mato Grosso; 

II- os imóveis cedidos serão utilizados única e exclusivamente para os fins a que se 

propõe; 

III- não poderá ser cedida e/ou transferida a terceiros durante seu prazo de vigência; 

IV- não poderá ter suas atividades paralisadas por período superior a 4 (quatro) meses 

contínuos ou alternados; 

V- os imóveis cedidos devem ser mantidos limpos, sem fatores de degradação, em total 

concordância as legislações ambientais. 

 

Art.3° O município poderá retomar os imóveis com notificação prévia de 06 (seis) 

meses, caso haja necessidade e conveniência. 

 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

Lucas do Rio Verde-MT, Palácio do Cidadão, 17 de outubro de 2017. 

 

 

JILOIR AUGUSTO PELICIOLI                                     MÁRCIA PELICIOLI 

Presidente                                                                                  Primeira – secretária



 

ANEXO I 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 



 

 
 

 

 
ANEXO III 

 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO 



 

 

Pelo presente Termo de cessão de uso de bem imóvel público, de um lado o CEDENTE 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT, pessoa jurídica de direito público,  com 

sede administrativa na Av. América do Sul, 2500-S, Bairro Parque dos Buritis, na cidade de 

Lucas do Rio Verde – MT, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.772.246/0001-40, 

neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Flori Luiz Binotti, brasileiro, casado, 

empresário, portador da Cédula de Identidade nº 7024343373, SSP/RS e inscrito no CPF/MF 

sob o nº 383.827.090-87, residente e domiciliado, à Avenida Mato Grosso nº 1417 E, 

apartamento nº 02, bairro Cidade Nova, nesta cidade de Lucas do Rio Verde, faz com a 

CESSIONÁRIA, a FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO RIO VERDE – FUNDAÇÃO RIO VERDE, inscrita no CNPJ n. 

24.978.041/0001-15, com sede na rodovia da mudança km 08, S/N, zona rural, Lucas do Rio 

Verde-MT, neste ato representado por seu represetante legal sr. Rodrigo Marcelo Pasqualli, 

brasileiro ,casado, Engenheiro Agrônomo, inscrita no CPF sob o nº 945.083.309-59, residente e 

domiciliada em Lucas do Rio Verde-MT, em conformidade com a Lei Municipal n..............., 

tem certo e ajustado, o que se segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O MUNICÍPIO é legítimo possuidor e proprietário de dois 

imóveis, um constante da matrícula N. 5.256 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do 

Rio Verde-MT denominado Lote 58A, Setor 01, Gleba Lucas do Rio Verde, com área total de 

97,2925ha (noventa e sete hectares, vinte e nove ares e vinte e cinco centiares) e outro imóvel 

constante na matrícula N. 31.736 do cartório de registro de imóveis de Lucas do Rio Verde – MT 

denominado Lote 01, Quadra 26A, Setor 40, com área total de 880.045,51² (oitocentos e 

oitenta mil e quarenta e cinco metros quadrados e cinco mil e cem centímetros quadrados), 

neste Município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente Instrumento de Cessão de Uso o MUNICÍPIO cede o 

uso à FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO RIO 

VERDE “Fundação Rio Verde” parte do imóvel rural e um imóvel urbano descritos na 

Cláusula Primeira, conforme Lei n.        ................../2017, com a finalidade de que seja 

implantado um campo de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências fisicas e 

naturais da fundaçao Rio Verde que atenderá toda a demanda do Município de Lucas do Rio 

Verde, Estado de Mato Grosso. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE: 

I – Ceder os imóveis descritos na cláusula primeira, na condição narrada na cláusula 



 

segunda, a título não oneroso à Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio 

Verde, “Fundação Rio Verde” em conformidade com a Lei n. ....../2017; 

         II - O município de Lucas do Rio Verde poderá mediante a notificação prévia realizada 

com 6 (seis) meses de antecedência à cessionária, rescindir os objetos da referida cessão 

descritos na cláusula primeira. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO: 

I – implantar um campo de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências fisicas 

e naturais da fundaçao Rio Verde que atenderá toda a demanda do Município de Lucas do Rio 

Verde, Estado de Mato Grosso.  

II- utilizar o imóvel cedido única e exclusivamente para os fins a que se propõe. 

III- não ceder e/ou transferir a área a terceiros durante seu prazo de vigência; 

IV- não paralisar suas atividades por período superior a 4 (quatro) meses contínuos ou 

alternados. 

V - manter os imóveis cedidos limpos, sem fatores de degradação, em total concordância 

as legislações ambientais. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Resolve-se, a qualquer tempo esta cessão, com o descumprimento de 

quaisquer das condições estabelecidas na cláusula quarta, retornando o imóvel imediatamente ao 

Município, com todas suas benfeitorias, sem direito a cessionária de qualquer espécie de 

indenização. 

 

CLÁUSULA QUINTA: A partir da vigência deste Instrumento a  FUNDAÇÃO DE 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO RIO VERDE, fluirá plenamente dos 

imóveis objeto desta cessão e responderá por todos os encargos  que venham a incidir sobre o 

mesmo. 

§1º. Em caso de rescisão da referida cessão por parte do Município de Lucas do Rio Verde, sem 

que a FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO RIO VERDE 

tenha dado causa, terá a cessionária o direito a indenização de todas as benfeitorias realizadas no 

prédio, incluindo os bens móveis e utensílios que dotarem o referido imóvel na ocasião da 

rescisão. 

 

CLÁUSULA SEXTA: O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e 

irretratável, não só obrigando as partes mas também seus sucessores. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: A parte que der causa e/ou ferir qualquer cláusula deste contrato, 

originando Ação Judicial, será responsável por todas as despesas com custas processuais e 



 

honorários advocatícios. 

 

CLÁUSULA OITAVA: Os casos omissos e quaisquer ajustes que se façam necessários em 

decorrência da presente cessão serão resolvidos, de comum acordo, entre as partes, lavrando-se 

Termo Aditivo.  

 

CLÁUSULA NONA: Fica eleito o Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, para dirimir 

dúvidas oriundas deste instrumento. 

 

E assim, certo e ajustados, firmam as partes este contrato, em três vias de igual forma e teor, na 

presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram e presenciaram, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. 

 

Lucas do Rio Verde MT, .......................... 

 

 

 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE 

Flori Luiz Binotti 

Prefeito Municipal 

 

FUNDAÇÃO DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

RIO VERDE  

Rodrigo Marcelo Pasqualli 

Representante Legal  

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1) Nome: _______________________ 

 CPF: ________________________ 

 

 

2) Nome: ________________________ 

 CPF: _________________________ 



 

 


